
ZÓNA BEZ PEŇAZÍ GJH 

V dňoch 25. a 26. októbra 2019 bude naša škola opäť 

žiť akciou, za ktorú si vyslúžila krásne druhé miesto 

v súťaži vyhlásenej TTSK – Ekologický čin roka 2018. 

A aby sa niečo o Zóne dozvedeli aj naši najmladší, tu 

je niekoľko riadkov... 

Čo je Zóna bez peňazí? 

Je to akcia, ktorá podporuje recyklovanie, výmenu vecí, ktoré ľudia nechcú alebo 

nepotrebujú. Vždy ide o veci čisté, funkčné a kompletné. Nie je len pre ľudí, ktorí sú odkázaní 

na charitu, ale aj pre tých, ktorí majú vecí nadbytok a dokážu ich posunúť do rúk tým, ktorí 

ich potrebujú. Môže to byť aj výmenný obchod. Niečo prinesiete a keď sa vám niečo zapáči, 

môžete si to zobrať so sebou. Nemusíte ale priniesť nič a domov odísť s niečím, čo vás poteší. 

Veď sami často dostanete darček, ktorý sa vám nehodí, kúpite vec, ktorú nevyužijete. Veciam 

tak u nás dávame  druhú šancu na život.  

Nepotrebujete kupovať stále nové oblečenie, topánky, tašky, kuchynské pomôcky, doplnky, 

knihy, hračky... Môžete si ich prísť na Zónu vybrať či vymeniť, vám sa nehromadia doma, 

nachádzajú si nových majiteľov a ešte niekoľko rokov 

môžu pokojne slúžiť. 

Pri realizácii Zóny pomáhajú dobrovoľníci, ktorí nie málo 

hodín pracujú len za pekný úsmev, úprimné poďakovanie, 

milé slovo a pre dobrý pocit, že pomáhajú chrániť planétu 

a bojujú proti súčasnému konzumu, keď sa obchody 

naháňajú s cenami a nepredateľnými výrobkami.  

Naša škola – Gymnázium Jána Hollého – je výnimočnou 

tým, že na Zónu poskytuje priestory a celú akciu realizuje. 

V októbri bude potrebná nejedna dobrovoľnícka ruka, nejedna dobrovoľnícka hodina strávená 

pri triedení, preberaní, balení vecí, ktoré urobia veľkú radosť ľuďom, ktorí si ich bežne 

nemôžu dovoliť kúpiť. Veríme, že 

naše skvelé dobrovoľníčky z takmer 

všetkých tried, prídu opäť a privedú 

aj pomocníčky. Veríme, že opäť 

vykonajú kus obrovskej práce pre 

ľudí, ktorí to potrebujú. Dobrovoľne, 

nezištne a z vlastného presvedčenia 

pomáhať.   

Ak máte chuť pripojiť sa k nám 

a rozšíriť naše rady, budeme veľmi 

radi :)  

 

Bližšie informácie u p. p. Slobodovej, Vaškovej, Bánovej, Vargovej... A ako vždy, treba sledovať 

nástenku  

      V mene organizátorov akcie RNDr. Andrea Bánová 


